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Bab V. Kajian Teoritik  

5.1 Perilaku Agresif Supporter Sepak Bola 

Penyebab supporter berperilaku agresif adalah akibat individu 

supporter tidak dengan tenang dan berimbang dalam proses 

mengidentifikasi suatu kejadian ataupun perilaku orang lain (Jones dan 

Davis, 1965) sehingga menyebabkan respon perilaku yang berlebihan 

dalam mendukung kelompoknya (Baron, 2003) dalam kasus ini klub 

sepak bola tersebut. Hal yang demikian dapat menyebabkan terjadinya 

proses fanatisme suporter terhadap klub sepakbola yang didukung. 

Fanatisme sendiri dapat menyebabkan tindakan agresif secara 

langsung maupun tidak ketika harapannya tidak terpenuhi14. 

5.2 Psikologi Massa 

Memahami Psikologi Massa atau kelompok (Supporter) menurut 

Gustave Le Bon: 

1. IQ individu cenderung menurun saat bereda dalam kelompok massa. 

Akibat individu dalam kelompok tidak dapat berfikir dan bertindak 

selayaknya perilaku normal 

2. Fanatisme yang berlebihan akan melibatkan rasa emosional yang 

tinggi dan berkorelasi terhadap agresivitas  

                                                             
14 Sudirwan, 1988 
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3. Massa aktif bisa mengarah ketindakan vandalism diakibatkan latar 

belakang keyakinan terhadap masalah yang sama akhirnya menjadi 

tindakan kolektif 

Tindakan irasional terjadi seolah menjadi norma umum dan hilangnya 

kemampuan berpikir kritis dalam kondisi psikologis individu-individu di 

dalam kelompok tersebut. 

5.3 Arsitektur Perilaku  

Menurut Charles Jencks (1971): “dalam masyarakat yang pluralis, 

arsitek dituntut untuk mengenali berbagai konflik dan mampu 

mengartikulasikan bidang sosial setiap manusia pada setiap situasi 

sosial tertentu, atau dengan kata lain membuat desain yang tanggap 

sosial”. 

Menurut buku Arsitektur dan Perilaku Manusia oleh Joyce 

Marcella Laurens studi perilaku lingkungan mempelajari secara lebih 

khusus interaksi antara perilaku manusia dengan lingkungan 

sekitarnya, agar kita dapat menganalisis, menjelaskan, meramalkan 

dan jika perlu mempengaruhi atau merekayasa hubungan antara 

perilaku manusia dengan lingkungannya untuk kepentingan manusia 

dan lingkungan itu sendiri15. 

Pengertian Behaviorisme (Perilaku) adalah perilaku manusia yang 

berkaitan dengan aktivitas manusia, seperti interaksi manusia dengan 

sesama manusia ataupun dengan lingkungannya (Tandal dan Egam, 

                                                             
15 Joyce Marcella Laurens, Arsitektur dan Perilaku Manusia, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 13 
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2011). Teori ini hanya menganalisa bagaimana perilaku manusia yang 

dipengaruhi lingkungannya dan perilaku manusia dalam merespon 

lingkungannya. Arsitektur dibangun untuk memenuhi kebutuhan 

manusia (Tandal dan Egam, 2011) dan bangunan yang didesain oleh 

manusia secara sadar atau tidak, akan mempengaruhi perilaku 

manusia yang menggunakan bangunan tersebut. 

5.4 Psikologi Arsitektur 

Menurut buku Psikologi Arsitektur yang ditulis oleh Denddy Halim, 

teori mengenai penyebab perilaku manusia baik positif maupun negatif 

dibagi menjadi dua yaitu Natur dan Nurtur. Natur sendiri merupakan 

sifat dasar, dimana perilaku manusia dipengaruhi oleh sifat dasar 

manusia itu sendiri, sedangkan Nurtur adalah perilaku manusia yang 

muncul akibat dari pengalaman lingkungan manusia tersebut, dalam 

arsitektur pengalaman ini dibentuk oleh ruang. 

5.5 Efek Warna dalam Psikologi  

 Menurut Carl Gustav Jung warna memiliki peran yang penting 

dalam memberikan pengaruh pada psikologi, emosi, dan cara bertindak 

manusia. Hal tersebut dikarenakan setiap warna memancarkan energi 

yang berbeda-beda sehingga menimbulkan efek yang berbeda pula. 

Darwis Triadi, fotografer asal Indonesia di dalam bukunya “Color Vision” 

mengungkapkan pengaruh warna bagi psikologi manusia, “Warna 

dapat menciptakan keselarasan dalam hidup. Dengan warna kita bisa 

menciptakan suasana teduh dan damai. Dengan warna pula kita dapat 

menciptakan keberingasan dan kekacauan.” 
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Menurut Kaina dalam buku “Colour Therapy” warna-warna yang 

disarankan untuk menurunkan tangkat emosional adalah   warna hijau 

yang dapat menenangkan emosi; putih yang mempunyai kesain lebut 

dan luas; abu-abu yang bersifat netral dan bertanggung jawab; dan biru 

yang membawa ketenangan. Sedangkan warna-warna seperti merah, 

orange, magenta, kuning, dan emas perlu dihindari karena 

menimbulkan efek psikologis seseorang bertindak agresif.  

5.6 Low Maintenance Building 

Semua bangunan membutuhkan perhatian penuh untuk menjaga 

mereka tetap dalam kondisi terbaik. Akan tetapi perawatan yang 

dilakukan untuk menjaga bangunan tetap dalam kondisi terbaik 

dianggap masyarakat terlalu membuang banyak waktu dan 

membutuhkan biaya yang mahal. Dengan kata lain low maintenance 

adalah bagaimana bangunan yang dirancang terus berfungsi dengan 

baik untuk waktu yang lama tanpa atau minim perubahan sehingga 

membutuhkan biaya perawatan yang seminim dan seefisien mungkin.  

Hal-hal yang mempengaruhi besar kecilnya maintenance dalam 

membangun suatu bangunan dengan pemeliharaan rendah adalah 

faktor bahan dan komponen yang digunakan, seperti durabilitas 

material, keaslian material, cara finishing dll. Prinsip dari low 

maintenance sendiri adalah: 

a. Sedikit waktu yang dibutuhkan untuk perawatan 

b. Minim, mudah dalam pemeliharaan secara rutin  
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c. Durabilitas material (lifetime) 

d. Penggunaan energi alternatif 

5.7 Elemen-Elemen Pemisahan Ruang 

Menurut buku Arsitektur Bentuk, Ruang, dan Tatanan oleh D.K. Ching 

pemisahan ruang dapat dilakukan dengan: 

a. Bidang dasar yang diangkat 

Bidang horizontal yang diangkat diatas bidang dasar 

menghasilkan permukaan-permukaan vertikal disepanjang tepinya 

yang memperkuat perpisahan visual antara areanya dengan bidang 

dasar di sekelilingnya. Perubahan ketinggian yang terjadi di 

sepanjang tepi bidang yang diangkat tersebut akan menegaskan 

batasan areanya dan menginterupsi aliran ruang di sepanjang 

permukaannya.  

Jika karakteristik permukaan bidang dasar ini terus diangkat 

dan melewati bidang yang terangkat ini akan tampak lebih sebagai 

suatu bagian dari ruang yang mengelilinginya. Namun, jika kondisi 

tepinya dinyatakan oleh perubahan bentuk, warna, ataupun tekstur, 

maka areanya akan menjadi sebuah panggung yang terpisah dan 

berbeda dari lingkungan sekitarnya. 

b. Bidang dasar yang diturunkan  

Bidang horizontal yang diturunkan dari bidang dasarnya 

memanfaatkan permukaan-permukaan vertikal pada area yang 

lebih rendah untuk mendefinisikan sebuah volume ruang. 

Penurunan sebagian bidang dasar akan mengisolir lingkup area 
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dari lingkungan yang lebih besar. Bidang vertikal hasil penurunan 

ini akan menciptakan batas-batas areanya. Batas-batas ini tidak 

dapat tidak diimplikasikan seperti halnya pada bidang yang 

dinaikan, namun lebih sebagai sisi-sisi yang tampak mulai 

membentuk dinding dari ruang tersebut.  

Area yang terbenam dapat menjadi suatu interupsi pada bidang 

antau lantai dasar dan tetap menjadi sebuah bagian tak terpisahkan 

dengan ruang di sekelilingnya. Pembuatan transisi yang berundak, 

berteras, atau ram dari satu lantai ke lantai berikutnya akan 

membantu mengangkat nilai kemenerusan antara ruang yang 

diturunkan dengan area di sekitarnya yang lebih tinggi.  


